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Parte I

Declaração de Ingresso no Amazonas – DIA 

Necessidade

• Aperfeiçoar  os  procedimentos  fiscais  relativos  ao  desembaraço  fiscal  e  documental  de  bens  e

mercadorias provenientes de outras Unidades da Federação, bem como o controle do seu trânsito

pelo  território  do  Estado  do  Amazonas,  tendo  em  vista  o  advento  dos  documentos  fiscais

eletrônicos; 

• É utilizada  para  a  modalidade  de  tributação  do  ICMS incidente  nas  operações  de  entrada  no

Amazonas  de  produtos  destinados  à  industrialização,  comercialização,  uso,  consumo  ou  para

integrar o ativo permanente do contribuinte do imposto. Nesta modalidade, o adquirente declara as

operações realizadas durante o período, a tributação incidente e a base de cálculo do ICMS dos

produtos adquiridos.

• O objetivo desta sistemática é dar maior agilidade e acurácia à tributação do ICMS antecipado e/ou

substituição tributária.

• Trazendo, por outro  lado,  grande economia processual  ao reduzir  as demandas administrativas

relacionadas às solicitações de alteração, revisão e cancelamento de notificações.

Legislação e procedimentos

• A Secretaria de Estado da Fazenda, através do art. 9º do Decreto Estadual nº 32.128, de 16 de

Fevereiro de 2012, criou a modalidade de Declaração do ICMS incidente na entrada, no Amazonas,

de mercadorias e serviços oriundos de outras Unidades da Federação.

• As empresas  são obrigadas através  de resoluções publicadas pela  SEFAZ/AM,  onde consta  o

CNPJ raiz das empresas ou alguma característica específica (a exemplo: indústrias incentivadas).

Os critérios básicos são pelo volume de notas recepcionadas no Estado adicionado a algum outro

critério particular de interesse da SEFAZ/AM. Qualquer contribuinte pode solicitar sua participação

através  de  uma  manifestação  de  interesse  via  mensagem  eletrônica  junto  a  SEFAZ/AM  em

apoio.dia@sefaz.am.gov.br. 

• Para tanto, os contribuintes obrigados ao pagamento do ICMS Antecipado por Declaração deverá

informar a Declaração de Ingresso no Amazonas – DIA devem obedecer a legislação vigente, veja

abaixo:
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◦ Decreto nº 32.128   de   16/  02  /201  2

◦ Decreto nº 32.776   de   31/  08  /2012

◦ Decreto nº 33.055   de   2  6/12/  2012

◦ Decreto nº 33. 558   de   22/  05  /2013

◦ Decreto nº 34.363   de   31/  12  /2013

◦ Decreto nº 34.650   de   03/  04  /2014

◦ Resolução n  º 008/2012   -   GSEFAZ de 13/  0  4/  20  12

◦ Resolução n  º 039/2012   -   GSEFAZ de 30/10/2012

◦ Resolução nº 048/2012   -   GSEFAZ de 27/11/  20  12

◦ Resolução n  º 052/2012   -   GSEFAZ de 21/12/  20  12

◦ Resolução n  º 015/2013   -   GSEFAZ de 04/  0  6/  20  13   

◦ Resolução nº 020/2013   -   GSEFAZ de 11/  0  6/  20  13

◦ R  esolução n  º 024/2013   -   GSEFAZ de 11/  0  7/  20  13

• A “DIA” deve também obedecer aos parâmetros para cada tipo de situação tributária, espelhada na

“Tabela dos Códigos de Tributação para Operações de Entrada no AM” disponível para consulta no

sítio  da  SEFAZ/AM  em  Domicílio  Tributário  Eletrônico  –  DTE  (para  aqueles  que  possuem

Certificação Digital)  ou no Atendimento Online (para os que não possuem Certificação Digital),

ambos os acessos possuem o link de acesso a “Declaração de Ingresso no Amazonas – DIA” (Veja

os tópicos “Acessos” e/ou “Serviços”), no link “Declaração de Ingresso no Amazonas (Ambiente de

Produção)”, grupo de links “Informações”.

• As informações para confecção do arquivo da “DIA” encontram-se em um arquivo portável chamado

de “Manual de Orientação do Contribuinte” que estabelece as normas técnicas e as definições dos

leiaute  dos  arquivos  envolvidos  bem  como  também  possui  informações  diversas  para  o

desenvolvimento tecnológico da solução. Este arquivo está disponível para “download” também no

link de acesso a “Declaração de Ingresso no Amazonas – DIA” (Veja os tópicos “Acessos” e/ou

“Serviços”), no link “Declaração de Ingresso no Amazonas (Ambiente de Produção)”, grupo de links

“Informações”.

• A SEFAZ/AM também disponibiliza  os arquivos chamados de “Schemas” (arquivos estritamente

utilizados pelo pessoal da tecnologia para confecção dos XMLs), que são moldes para geração e

validação dos XMLs gerados pelo contribuinte conforme seu respectivo leiaute disposto no “Manual

de Orientação do Contribuinte”, também dispostos no link de acesso a “Declaração de Ingresso no

Amazonas – DIA” (Veja os tópicos “Acessos” e/ou “Serviços”), no link “Declaração de Ingresso no

Amazonas (Ambiente de Produção)”, grupo de links “Informações”.
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http://www.sefaz.am.gov.br/Areas/OpcaoSistemas/SILT/NORMAS/Legisla%E7%E3o%20Estadual/Decreto%20Estadual/Ano%202013/Arquivo/DE%2033558_13.htm
http://www.sefaz.am.gov.br/Areas/OpcaoSistemas/SILT/NORMAS/Legisla%E7%E3o%20Estadual/Decreto%20Estadual/Ano%202012/Arquivo/DE%2033055_12.htm
http://www.sefaz.am.gov.br/Areas/OpcaoSistemas/SILT/NORMAS/Legisla%E7%E3o%20Estadual/Decreto%20Estadual/Ano%202012/Arquivo/DE%2033055_12.htm
http://www.sefaz.am.gov.br/Areas/OpcaoSistemas/SILT/NORMAS/Legisla%E7%E3o%20Estadual/Decreto%20Estadual/Ano%202012/Arquivo/DE%2033055_12.htm
http://www.sefaz.am.gov.br/Areas/OpcaoSistemas/SILT/NORMAS/Legisla%E7%E3o%20Estadual/Decreto%20Estadual/Ano%202012/Arquivo/DE%2033055_12.htm
http://www.sefaz.am.gov.br/Areas/OpcaoSistemas/SILT/NORMAS/Legisla%E7%E3o%20Estadual/Decreto%20Estadual/Ano%202012/Arquivo/DE%2033055_12.htm
http://www.sefaz.am.gov.br/Areas/OpcaoSistemas/SILT/NORMAS/Legisla%E7%E3o%20Estadual/Decreto%20Estadual/Ano%202012/Arquivo/DE%2032776_12.htm
http://www.sefaz.am.gov.br/Areas/OpcaoSistemas/SILT/NORMAS/Legisla%E7%E3o%20Estadual/Decreto%20Estadual/Ano%202012/Arquivo/DE%2032776_12.htm
http://www.sefaz.am.gov.br/Areas/OpcaoSistemas/SILT/NORMAS/Legisla%E7%E3o%20Estadual/Decreto%20Estadual/Ano%202012/Arquivo/DE%2032776_12.htm
http://www.sefaz.am.gov.br/Areas/OpcaoSistemas/SILT/NORMAS/Legisla%E7%E3o%20Estadual/Decreto%20Estadual/Ano%202012/Arquivo/DE%2032776_12.htm
http://www.sefaz.am.gov.br/Areas/OpcaoSistemas/SILT/NORMAS/Legisla%E7%E3o%20Estadual/Decreto%20Estadual/Ano%202012/Arquivo/DE%2032776_12.htm
http://www.sefaz.am.gov.br/Areas/OpcaoSistemas/SILT/NORMAS/Legisla%E7%E3o%20Estadual/Decreto%20Estadual/Ano%202012/Arquivo/DE%2032128_12.htm
http://www.sefaz.am.gov.br/Areas/OpcaoSistemas/SILT/NORMAS/Legisla%E7%E3o%20Estadual/Decreto%20Estadual/Ano%202012/Arquivo/DE%2032128_12.htm
http://www.sefaz.am.gov.br/Areas/OpcaoSistemas/SILT/NORMAS/Legisla%E7%E3o%20Estadual/Decreto%20Estadual/Ano%202012/Arquivo/DE%2032128_12.htm
http://www.sefaz.am.gov.br/Areas/OpcaoSistemas/SILT/NORMAS/Legisla%E7%E3o%20Estadual/Decreto%20Estadual/Ano%202012/Arquivo/DE%2032128_12.htm
http://www.sefaz.am.gov.br/Areas/OpcaoSistemas/SILT/NORMAS/Legisla%E7%E3o%20Estadual/Decreto%20Estadual/Ano%202012/Arquivo/DE%2032128_12.htm
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Processo de Negócio Macro

• A obrigação  acessória  “DIA”,  é  o  instrumento  pelo  qual  o  contribuinte  amazonense  declara  a

tributação e o ICMS devido por antecipação\substituição, se houver, nas compras interestaduais.

• Resumidamente, a “DIA funciona da seguinte forma: em termos práticos a “DIA” funciona através do

processamento e interação de 3 (três) arquivos XMLs: o arquivo da “Matriz de Tributação Nacional”,

conhecido como “MatriNac” (arquivo n.° 1), o arquivo de “Notas Fiscais a Declarar” (arquivo n.° 2) e

o arquivo de “Declaração Mensal”, conhecido como “DIA” (arquivo n.° 3).

Matriz de Tributação Nacional

• A “Matriz de Tributação Nacional” é formada pelo conjunto de produtos que a empresa comercializa

usualmente,  acrescida  de  sua  tributação  correspondente  contendo  informações  de  suas

mercadorias e serviços, adquiridos no mercado nacional, usualmente empregados em sua atividade

comercial,  ou  seja,  os  produtos  ativos  no  estoque  da  empresa,  ou  seja,  aqueles  comprados

normalmente no mercado nacional. 

• O arquivo XML da “MatriNac” deverá conter as seguintes informações dos produtos e serviços e

constitui pelo registro dos itens adquiridos pelo contribuinte em outras Unidades da Federação, tais

como: 

◦ Código e descrição do produto ou serviço utilizado pelo declarante (código interno);

◦ Código  de  produto ou serviço  de  utilização geral,  de acordo com a tabela  apresentada.  O

declarante deverá optar por um único tipo de sistema de codificação;

◦ Código de tributação do ICMS incidente na entrada, de acordo com “Tabela dos Códigos de

Tributação para Operações de Entrada no AM”. Caso o produto possua mais de uma tributação

deve ser declarada aquela que seja mais frequente;
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◦ Fator de uniformização de unidades medidas (apenas para os contribuintes optantes do Regime

de Ressarcimento Eletrônico).

• A “MatriNac”  deve  obedecer  ao  leiaute  estabelecido  e  deverá  ser  enviada  através  do  serviço

específico  chamado  de  “Upload  de  Arquivos  do  Contribuinte”  disposto  no  link  de  acesso  a

“Declaração de Ingresso no Amazonas – DIA” (Veja os tópicos “Acessos” e/ou “Serviços”), no link

“Declaração de Ingresso no Amazonas (Ambiente de Produção)”, grupo de links “Serviços”.

• A “MatriNac”, opcionalmente, pode ser enviada no início do processo de adesão do contribuinte,

apenas quando o contribuinte não enviou nenhuma “DIA”, caso o contribuinte opte pela não entrega

antecipada  do  arquivo  XML da  “MatriNac”,  a  sua  “MatriNac”  será  construída  com  base  nas

informações fornecidas em seu arquivo XML mensal da DIA. 

• Sempre que o sistema identifica um item que não possui código interno pré existente nos registros

da “MatriNac”,  este item é inserido com a descrição localizada no XML da NFE e o código de

tributação  declarado  na  “DIA”.  Assim  após  os  procedimentos  de  ajuste,  a  “MatriNac” ficará

homologada e será atualizada automaticamente sempre que um item novo seja declarado através

da “DIA” Mensal.

• O procedimento de auditoria na “MatriNac” será permanente, sendo obrigatório para os itens novos

e por amostragem nos já existentes.

• Todos os itens novos e alterados nos registros da “MatriNac”, sofrem uma análise dos Auditores

Fiscais da SEFAZ/AM, com o objetivo de orientação ao declarante, evitando erros de codificação de

tributação.

• No processamento de cada “DIA”, os itens declarados são confrontados com os itens registrados na

“MatriNac”, verificando a compatibilidade dos códigos de tributação.

Notas a Declarar

• A composição deste arquivo é tipicamente de informações de Notas Ficais Eletrônicas – NFEs que

foram apresentadas para desembaraço, através de um dos sistemas da SEFAZ/AM, tais como: no

GAF  (sistema  de  Gestão  da  Ação  Fiscal),  ou  através  da  extinta  Capa  de  Lote  –  CLE  (para

apresentações de DANFE até Outubro de 2014), ou no SEFAZ Online, ou até mesmo através de

Ofício  para  não  contribuintes,  no  período  de  referência  do  exercício  da  declaração,  ou  seja,

desembaraçadas  ou  com  desembaraço  iniciado.  Assim,  a  “DIA”  considera  apenas  a  data  de

desembaraço,  portanto  as datas de entrega  ou de registro  nos Livros Fiscais  e Contábeis  são

irrelevantes para “DIA”. Desta forma, o contribuinte deve declarar todas as notas constantes do
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arquivo no mês de desembaraço. 

• O arquivo XML de “Notas a Declarar” basicamente dispõe das informações da nota e dos itens da

nota fiscal utilizada na operação de entrada no Amazonas, os principais são: 

◦ Informações da obrigação como: a inscrição estadual do contribuinte declarante e a data da

declaração mensal referida;

◦ Informações da Notas Fiscais Eletrônicas – NFE de entrada, como: a chave da NFE e a data de

apresentação do DANFE;

◦ Itens da NFE, contendo: o código do produto do fornecedor, a descrição do produto, o código

GTIN  e  NCM,  se  informados  pelo  fornecedor,  e  o  valor  do  item,  já  computados  com  os

acréscimos e os descontos.

• Os valores de base de cálculos constantes no arquivo de “Notas a Declarar” são obtidos no arquivo

XML da nota fiscal, porém, podem ocorrer divergências relacionadas a acréscimos ou descontos

aplicados aos  produtos  informados em campos  diversos,  como:  frete,  IPI,  outros  e  descontos.

Assim, o contribuinte deve está atento para essa possibilidade de divergência de valores e com o

que pode está em seus registros de sistemas, em função disso, o ideal é considerar sempre o valor

informado pelo próprio arquivo de “Notas a Declarar” salvo quando necessário utilizar o registrado

no sistema. Para qualquer valor informado é estabelecida a seguinte regra: valores superiores ao

informado estão livres de críticas; valores inferiores ao informado serão acumulados e verificados

posteriormente.
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• O arquivo de “Notas a Declarar” é de responsabilidade da SEFAZ/AM na sua composição e geração

obedecendo ao leiaute estabelecido. O mesmo deverá ser baixado mensalmente através de link

específico chamado de “Download do Arquivo Mensal de Notas a Declarar” disposto no link de

acesso a “Declaração de Ingresso no Amazonas – DIA” (Veja os tópicos “Acessos” e/ou “Serviços”),

no link “Declaração de Ingresso no Amazonas (Ambiente de Produção)”, grupo de links “Serviços”.

• O arquivo de “Notas a Declarar”, fornecido pela SEFAZ/AM, deverá ser a base para a confecção do

arquivo da “DIA” e o mesmo somente será gerado se ocorrer movimento de entrada interestadual.

Declaração Mensal

• A Declaração Mensal, conhecida também como “DIA” é o arquivo que contém as informações de

auditoria realizadas pelo contribuinte e informada para a SEFAZ/AM. Este arquivo contem todas as

notas  fiscais  incluídas  pela  SEFAZ/AM no  arquivo  “Notas  a  Declarar”  como também incluídas,

quando  necessário,  outras  notas  pelo  declarante.  O  informante  deverá  reconhecer  ou  não  a

legitimidade das operações acobertadas pelas NFEs relacionadas em sua declaração bem como

prestar informações a respeito dos seus respectivos itens de nota.

• O arquivo XML da “DIA” basicamente dispõe mesmas informações presentes em “Notas a Declarar”

além das seguintes informações:

◦ O aceite da operação, ou seja, se a operação foi concretizada. Em caso negativo, não será

necessário declarar os itens desta nota;

◦ O código e descrição do produto ou serviço utilizado pelo declarante (código interno);

◦ O código de tributação do ICMS incidente na entrada, de acordo com a “MatriNac” e a “Tabela

dos Códigos de Tributação para Operações de Entrada no AM”;

◦ O valor da base de cálculo do item para efeito da cobrança do ICMS;

◦ O produto final a qual será destinado aquele insumo (apenas para indústria incentivada). 
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• A “DIA” deve obedecer ao leiaute estabelecido e deverá ser enviada através do serviço específico

chamado de “Upload de Arquivos do Contribuinte” disposto no link de acesso a “Declaração de

Ingresso no Amazonas – DIA” (Veja os tópicos “Acessos” e/ou “Serviços”), no link “Declaração de

Ingresso no Amazonas (Ambiente de Produção)”, grupo de links “Serviços”.

• É possível retificar a “DIA” a partir dos ajustes das informações da “DIA” já enviada com as devidas

alterações incorretas,  seu procedimento para ajuste,  geração e envio  é  igual  ao de uma “DIA”

normal.  Devem  ser  enviadas  arquivos  da  “DIA”  (retificadoras)  tantas  vezes  quanto  forem

necessárias  para  serem  saneados  os  erros  existentes,  assim  passando  a  ser  considerado  o

fechamento da mesma. Caso seja necessário  retificar a “DIA” após seu fechamento e pagamento

do imposto e houver diferença a recolher, este poderá sofrer as penalidades cabíveis. 

• Quando  enviada  a  “DIA”,  a  SEFAZ/AM  realiza  uma  auditoria  apenas  na  “MatriNac”  quando

necessário,  o  restante  do  processamento  é  feito  sem  interferência  humana,  validando-a

automaticamente, impossibilitando a mudança de código ou alteração dos valores declarados. Todo

e qualquer valor declarado é de responsabilidade do informante, ou seja, o contribuinte. 

• As  declarações  apresentadas  em  formato  diferente  do  padrão  não  serão  processadas,

consequentemente  serão  rejeitadas.  Somente  aquelas  com  formato  correto,  conforme  leiaute

disponibilizado pela SEFAZ/AM, serão aceitas.

• Após a recepção do arquivo da “DIA”, o processamento será imediato e com disponibilização de

seus resultados. O declarante poderá verificar os erros e advertências existentes na declaração e

providenciar as correções devidas, através do envio de novo arquivo.
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• Os erros impedem o fechamento da “DIA” e a inclusão do valor declarado no “conta corrente fiscal”

do declarante.

• As advertências não impedem o fechamento da “DIA”, porém poderão ser objeto de auditoria futura

e lavratura de auto de infração, caso sejam detectadas irregularidades nas informações.

• Também poderão  ser  consultados  os  valores  declarados  para  recolhimento  de  acordo  com os

coeficientes constantes da “Tabela dos Códigos de Tributação para Operações de Entrada no AM”.

• O imposto a recolher será gerado após o fechamento da “DIA”, os valores declarados, conforme o

extrato de processamento, serão incluídos no conta corrente da empresa contribuinte. 

Períodos e Prazos

• O período de referência está relacionado com a entrada da mercadoria no Estado do Amazonas, ou

seja, seu desembaraço.

• O período para declaração é o mês imediatamente posterior ao desembaraço.

• O vencimento ocorre de acordo com a legislação, ou seja, no mínimo 45 dias após o desembaraço. 
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• Para a “DIA” o período referência é o período em que as notas ingressaram no Amazonas, de

acordo com o desembaraço efetuado junto à SEFAZ/AM. 

• O prazo  de  entrega  da  “DIA”  se  dá  até  o  décimo quinto  dia  do  mês  seguinte  ao  período  de

referência. 

• O download do arquivo “Notas a Declarar” será sempre a partir do 2° dia útil de cada mês, para os

contribuintes que possuem movimentação (notas fiscais desembaraçadas) no mês anterior.

• A obrigação da “DIA” começou para um determinado contribuinte em um mês qualquer, assim os

contribuintes, a partir de então, estão obrigados declarar sua “DIA” no referido mês e suas as notas

serão as do mês de referência anterior.

• O prazo de vencimento da “DIA” dar-se até o quadragésimo quinto dia após o mês de referência.

• O período de referência não é o mesmo do mês da escrituração da NFE no Livro Fiscal ou da EFD,

mas sim, o período de referência é dado pela apresentação da NFE para desembraço. A legislação

não vincula a escrituração da NFE ou entrada física da mercadoria na empresa à obrigação do

pagamento do ICMS devido na entrada no Estado do Amazonas. 

Fiscal

• Para escolher o código de tributação é necessário fazer uma verificação da descrição existente na

“Tabela  dos Códigos de Tributação para Operações de Entrada no AM” disponibilizada junto  a

SEFAZ/AM e escolher o tributo mais adequado às suas operações. 

• Nas operações interestaduais entre contribuintes é direito da Unidade da Federação de destino o

diferencial  entre  a  alíquota  interna  e  a  interestadual,  mesmo  que  o  fornecedor  destaque

erroneamente na nota fiscal, um percentual diverso daquele estabelecido em Lei (4%, 7% ou 12%)

isso para quando for cobrada a alíquota cheia (17, 18 ou 19%) na origem.

Acessos e Serviços

• Para acessar o DTE é necessário a Certificação Digital do contribuinte, só assim há a garantia da

autoria “DIA” informada.

• Para contribuintes que não possuem Certificação Digital o envio da “DIA” poderá ser através do

“Atendimento Online” do contribuinte.
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• Após enviada a “DIA”, a mesma é processada e por conseguinte é gerado um relatório consolidação

de impostos, dentro do extrato de processamento, disponível no link da “DIA”, no serviço “Relatórios

de Processamento”.

• Quando gerados débitos no conta corrente da empresa, estes poderão ser cobrados administrativa

ou judicialmente e poderão ser consultados no conta corrente da empresa

• No  sítio  da  SEFAZ/AM em Domicílio  Tributário  Eletrônico  –  DTE  (para  aqueles  que  possuem

Certificação Digital)  ou no Atendimento Online (para os que não possuem Certificação Digital),

ambos os acessos possuem o link de acesso a “Declaração de Ingresso no Amazonas – DIA” (Veja

os tópicos “Acessos” e/ou “Serviços”), no link “Declaração de Ingresso no Amazonas (Ambiente de

Produção)”,  seja  na transmissão,  acompanhamento,  monitoramento e  informações gerais,  após

aparecem as seguintes opções da DIA:

◦ Informações:

▪ Leiaute para os arquivos da DIA

▪ Schemas XML para os arquivos da DIA (versão 1.02 – declarações referentes aos meses

anteriores a março de 2013)

▪ Schemas XML para os arquivos da DIA (versão 1.03 – declarações referentes aos meses

de março de 2013 em diante)

▪ Exemplos de XML para os arquivos da DIA

▪ Tabela dos Códigos de Tributação para Operações de Entrada no AM

▪ Manual de Procedimentos

▪ Perguntas Frequentes sobre a DIA 

◦ Serviços:

▪ Tabela dos Códigos de Tributação para Operações de Entrada no AM

▪ Consultar Status da MatriNac Enviada

▪ Consultar Arquivo da MatriNac Alterada

▪ Gerenciamento de Produto Acabado

▪ Corrigir Descrições na MatriNac

▪ Alterar Itens com Tributação Pendente na MatriNac

▪ Alterar Tributação na MatriNac

▪ Upload de Arquivos do Contribuinte

▪ Consultar Arquivos Emitidos para Emissão de Recibo

▪ Consultar Notas com DANFE Apresentado

▪ Download do Arquivo Mensal de Notas a Declarar
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▪ Relatórios de Processamento
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Parte II

Sistema de Gestão Fazendária – GIF

Módulo da Declaração de Ingresso no Amazonas – DIA

Necessidade

• Visando atender a legislação vigente e os procedimentos fiscais impostos pela SEFAZ/AM relativos

ao desembaraço fiscal e documental de bens e mercadorias provenientes de outras Unidades da

Federação e a legitimação dos contribuintes na obrigação do pagamento do ICMS Antecipado por

Declaração que devam informar a Declaração de Ingresso no Amazonas – DIA, foi desenvolvido o

sistema de gestão “Declaração de Ingresso no Amazonas – DIA”, módulo do sistema de “Gestão da

Integração Fazendária – GIF” , que possibilita a geração dos arquivos, principalmente o arquivo da

“DIA”, a serem transmitidos mensalmente à SEFAZ/AM.

Tecnologia

• Comodidade e praticidade, o sistema foi desenvolvido para a plataforma web, com isso é possível

acessar os dados do sistema em tempo real  de qualquer lugar,  para isso,  basta  ter  acesso a

internet, salvo restrições conforme acertado com a empres adquirente.

• Centralização de dados, o sistema é centralizado em um único banco de dados que atende todos os

usuários e disponibiliza todas as informações necessárias para o negócio.

• Integração, as informações do sistema são sempre precisas e atualizadas em tempo real, com isso

há uma consistencia na troca de dados quando acessados por usuários diferentes.

• Segurança, a integridade dos dados e a segurança das informações são garantidas por acessos

restritos  de  usuários  autorizados  onde  cada um tem seu  perfil  previamente  definido  no  que  é

permitido  acessar  ou  não.  Todo acesso  às  informações  são  restringidos  com total  proteção  e

criptografia, por usuários e grupos de usuários previamente definidos no sistema.

• Para implantação do sistema “GIF/DIA” é necessário realizar a instalação de alguns programas e

produtos na máquina servidora da empresa contratante, programas esses de caráter open source, a

saber: 

◦ PostgreSQL (Servidor de Banco de Dados); 

◦ PostgreSQL Admin (Ferramenta Utilitária para Manipulação de Dados); 

◦ Java (Plataforma e VM Java); 
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◦ JBoss Application Server (Servidor de Aplicação);

◦ Team Viewer (Ferramenta para Manipulação Remota do Sistema Operacional);

◦ Pacote de Aplicação “GIF”, módulo “DIA”;

◦ Pacotes de Aplicação “GSI” (sistema de segurança para apoio a aplicação “GIF”).

• Todos os programas instalados serão implantados, preferencialmente, em sistema operacional dap

plataforma  Windows,  mas  também podendo  ser  implantados  em outros  sistemas  operacionais

conforme a necessidade do cliente.

• Todo o suporte de implantação bem como as versões das ferramentas de apoio são disponibilizado

inteiramente pela IntSoft Consultoria. 

• Quanto ao equipamento físic,o é necessário apenas o processamento de uma máquina, caso não

seja  implantado  no data  center  da  empresa,  assim,  por  exemplo,  pode  ser  implantado  até  no

computador de uso da pessoa que vai  enviar  a declaração (o  que não é aconselhável,  mas é

possível).

Sistema GIF

• Nosso sistema tem alguns  princípios  interessantes  no  que  tange  as  tecnologias  a  qual  ele  foi

construído  possibilitando  a  utilização  do  mesmo  pela  internet  em  qualquer  local  (pode  ser

disponibilizado apenas na intranet), a qualquer momento. Além de ser utilizado de forma única para

diversas inscrições estaduais do grupo, caso tenha.

• Acesso ao Sistema

◦ O sistema “GIF” possui controle de acesso com autenticação que identifica a sua permissão

para acessar o sistema por meio do usuário e senha adquiridos e autorização que permite ao

usuário o acesso as funcionalidades do usuário conforme o perfil a ele atribuído; 

◦ O sistema “GIF” dispõe de mecanismos de recuperação de senha em caso de esquecimento,

são eles: a opção de mudança de senha no link “Mudar Senha” que permite solicitar a troca da

senha do registro de nova senha, ou a opção de envio de e-mail no link “Esqueci a Senha”,

onde é enviado um e-mail de sugestão de nova senha, isso para quando definido ao usuário, no

cadastrado de usuários do sistema de “Gestão de Segurança da Informação – GSI”, um e-mail.
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• Bem Vindo

◦ Após  a  autorização  e  autenticação  do  usuário,  o  sistema  disponibiliza  um  menu  de

funcionalidades no qual o usuário autorizado possui permissões específicas.

◦ Os menus do sistema possuem submenus com opções de funcionalidades diversas.

◦ Ao abrir um menu, uma lista de funções e submenus serão visualizados à direita. Ao clicar

sobre um submenu, suas opções de funções serão expandidas. Nesse momento as demais

opções serão recolhidas.

◦ De qualquer ponto do menu ou de uma tela, você pode navegar para outros menus e verificar

as opções disponíveis. 

• Sistema de Gestão de Segurança da Informação – GSI

◦ O sistema “GIF” é monitorado por um sistema de apoio, chamado de sistema de “Gestão da

Segurança IntSoft – GSI”, este sistema padroniza a segurança das aplicações web, é focado no

controle  das  requisições,  permitindo  a  centralização  e  o  ganho  de  produtividade  para  os

profissionais responsáveis pelos sistemas resgistrados, como também aos administradores de

perfis e na autorização de uso. As funcionalidades do sistema “GSI” são as seguintes:

 

▪ Cadastro de Sistema Hospedeiro
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▪ Cadastro de Funções

▪ Atribuição de Parâmetros para Identificação da Função

▪ Cadastro de Funções Auxiliares

▪ Cadastro de Funções Genéricas

▪ Cadastro de Exceções

▪ Cadastro de Grupos de Usuários

▪ Cadastro de Usuários

▪ Vinculação de Grupos a um Usuário ou Usuário a um Grupo

▪ Vinculação de Grupos a um Sistema

▪ Direito de Acesso às Funções

▪ Definição de Operações de Segurança

▪ Bloqueio e Desbloqueio de um Grupo

▪ Bloqueio e Desbloqueio de Funções

▪ Bloqueio e Desbloqueio de Usuário para um Sistema

▪ Auxílio para Central de Atendimento de Usuários

▪ Definição de restrições por horário

▪ Definição de sistema de mensagens

▪ Ajustes de Barra de Menu

▪ Ajustes de Barra de Ícones

▪ Cópia de Grupos de Usuários

▪ Sistema de Auditoria de Dados

• Menu dos Serviços

◦ Abaixo temos as funcionalidades específicas do módulo de serviços gerais no menu “Sistema”.

Módulo DIA

• Este módulo foi pautado no leiaute disponibilizado no sítio da SEFAZM/AM para a geração dos

arquivos que atendam ao Regime Especial da DIA SEFAZ/AM. 
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• Além da recepção e geração dos arquivos que envolvem a “DIA”, este módulo também possibilita

um nível de gestão da informação relacionado a efetivação, por parte da empresa, na análise das

notas a serem declaradas, na auditoria das informações declaradas, como também a possibilidade

da disponibilização do controle do legado das informaçõe registrada no sistema.

• Menu dos Serviços do Módulo DIA

◦ Abaixo temos as funcionalidades específicas do módulo “DIA” no menu “DIA”.

Funcionalidades do Módulo DIA

• Gestão da Tributação (veja as telas completas desta funcionalidade clicando aqui)

◦ Esta  funcionalidade  é  responsável  por  realizar  toda  a  gestão  da  tributação  utilizada  na

“Declaração Mensal da DIA”. No geral, é nela que são feitos os registro e ajustes ao longo do

tempo das tributações de acordo com as suas respectivas vigências, esta deve está em total

conformidade com a “Tabela dos Códigos de Tributação para Operações de Entrada no AM”.

◦ Importar Tributação

▪ Funcionalidade que realiza a importação das tributações para o sistema. A importação pode

ser feita em uma das seguintes formas: o primeiro procedimento se dá quando a empresa

realiza  a carga do arquivo  CSV importado diretamente do sítio  da SEFAZ/AM (Veja  os

tópicos  “Acessos”  e/ou  “Serviços”)  e  faz  o  “upload”  no  sistema,  na  tela  abaixo;  já  no

segundo procedimento, a própria empresa confecciona seu arquivo CSV gerando-o a partir

de uma listagem disposta em planilha com colunas em formato específico, nestas, estarão

dispostos os “códigos de tributos”, os “percentuais de alícotas por região de origem da nota

de  entrada”  e  “incentivo  fiscal”,  além  de  “datas  de  vigência”,  tributo  a  tributo.  Após  a

confecção do arquivo,  a  empresa faz o  “upload” no sistema,  na tela  abaixo.  Para este

segundo  procedimento  é  necessário  o  acompanhado  direto  do  responsável  fiscal  da

empresa  bem como  deve  ser  contactado  o  suporte  da  IntSoft  Consultoria  por  ser  de

extrema importância a corretude dessas informações.
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◦ Manter Tributação

▪ Esta  funcionalidade  é  responsável  por  manter  todas  as  informações  relacionadas  a

tributação, nela temos campos específicos para filtragem e pesquisa de tributos que são

dispostos em forma de listagem dos tributos, conforme a figura logo abaixo. A listagem dos

tributos dispõem de colunas com as informações do tributo, tais como: o “código do tributo”,

sua “descrição”, e seus “índices/alícotas” conforme o grupo da região em que a nota de

entrada é emitida e incentivo fiscal, além de alíquota específica para quando o tributo não

possui  equivalente  nacional  (produto de origem importada).  Para potencializar  possíveis

exportações de dados foi disponibilizado logo abaixo da listagem de inventários alguns links

que geram arquivos de exportação do inventário para os formatos CSV, XLS, PDF, XML e

RTF.  Logo  abaixo  da  listagem há  um controle  de  paginação  onde  é  possível  navegar

(paginar) os demais tributos cadastrados.
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▪ Na listagem de  tributação,  temos um grupo de  opções de  outras  funcionalidades,  nela

temos dispostos,  por tributo,  os links de acesso para a visualização, edição e exclusão

(lógica) do tributo da linha específica da listagem e podem ser editadas conforme figura logo

abaixo.

▪ Quando for necessário incluir um tributo em função da legislação ou sugestão de alteração

por parte da SEFAZ/AM, caso este não tenha sido incluído na carga inicial (implantação do

sistema), clique no botão de incluir novo logo acima da listagem, nesta funcionalidade estão

dispostos campos de edição dos valores relacionados ao tributo em questão, tais como:

“informações de grupo”, “subgrupo” e “tributo” (que são informações complementares não

obrigatórias);  “código  do  tributo”,  “descrição  do  tributo”,  “alícotas  dispostas  por  regiões

agrupadas por incentivo fiscal”; além de alíquota para quando tributo for ligado ao “FTI”.

• Gestão do Produto (veja os prinos das telas clicando aqui)

◦ Esta funcionalidade é responsável por realizar toda a gestão do produto utilizada no registro de

itens do Inventário (“MatriNac”) e na “DIA”. No geral, é nela que são feitos os registros do código

interno e da tributação do produto, indispensáveis na auditoria realizada na “DIA” Mensal além

de outros registros necessário ao preenchimento das informações do produto.

◦ Importação das Produto

▪ Funcionalidade que realiza a importação dos produtos para o sistema. A importação pode

ser  feita  da seguinte  forma:  a  empresa deve realizar  o  procedimento de  confecção do

arquivo CSV gerando-o a partir  de uma listagem disposta em planilha com colunas em

formato  específico,  nestas,  estarão  dispostos  os  “códigos  internos  dos  produtos”,  as
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“descrições dos produtos”, o “tipo do código geral” para cada produto, o “código geral” para

cada  produto,  o  “tributo”  padrão  utilizado  para  cada  produto.  Neste  momento  não  é

necessário  vincular  a  inscrição  estadual  ao  produto,  o  objetivo  aqui  é  carregar  as

informações  dos  produtos  no  sistema  e  não  inventariá-los.  Para  este  procedimento  é

necessário o acompanhado direto do responsável fisal  da empresa bem como deve ser

contactado o suporte da IntSoft Consultoria por ser de extrema importância a corretude

dessas informações.

◦ Manter Produto

▪ Esta  funcionalidade  é  responsável  por  manter  todas  as  informações  relacionadas  ao

produto, nela temos campos específicos para filtragem e pesquisa de produtos que são

dispostos em forma de listagem dos produtos, conforme a figura logo abaixo. A listagem dos

produtos dispõem de colunas com as informações do produto, tais como: o “código interno

do produto”, sua “descrição”, o “tipo do código geral” para cada produto, o “código geral”

para  cada  produto,  a  sua  “origem  da  mercadoria”  (esta  informação  é  proveniente  dos

produtos  atualizados  através  da  carga  do  arquivo  de  Notas  a  Declarar),  a  “inscrição

estadual” (inventário) na qual o produto está relacionado e a situação do mesmo perante a

SEFAZ/AM. Logo abaixo da listagem há um controle de paginação onde é possível navegar

(paginar)  os  demais produtos  cadastrados.  Para  potencializar  possíveis  exportações de

dados foi disponibilizado logo abaixo da listagem de inventários alguns links que geram

arquivos de exportação do inventário para os formatos CSV, XLS, PDF, XML e RTF. 
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▪ Na listagem de produtos, temos um grupo de opções de outras funcionalidades, nela temos

dispostos, por produto, os links de acesso para a visualização, edição e exclusão (lógica) do

produto da linha específica da listagem e podem ser editadas conforme figura logo abaixo.

▪ Quando for necessário incluir um produto, caso este não tenha sido incluído na carga inicial

(implantação do sistema) ou caso não tenha sido inserido na carga mensal de Notas a

Declarar,  clique no botão de “incluir  novo” logo acima da listagem, nesta funcionalidade

estão dispostos campos de edição dos valores relacionados ao produto em questão, tais

como:  “códigos internos dos produtos”,  as “descrições dos produtos”,  o  “tipo do código

geral” para cada produto, o “código geral” para cada produto, o “tributo” padrão utilizado

para cada produto, a “inscrição estadual” (inventário) na qual o produto está relacionado,

“fator de conversão” e “código correspondente”, além dos “códigos de produtos acabado”

quando indústria incentivada.

Declaração de Ingresso no Amazonas – DIA  23 de 39 Guia do Usuário GIF/DIA



Intsoft Consultoria em Software e Negócios Gestão da Integração Fazendária - GIF

• Gestão do Inventário (veja os prints das telas clicando aqui)

◦ Esta  funcionalidade  é  responsável  por  realizar  toda  a  gestão  do  inventário  utilizada  na

“Declaração Mensal da DIA”, mais conhecida como “MatriNac”. O inventário, de forma mais

geral, agrupa em uma determinada inscrição a relação de produtos que a empresa adquire,

sendo registrada como um item no acervo no cadastro do inventário. 

◦ Importação de Inventário

▪ Esta funcionalidade realiza a importação do inventário. A importação pode ser conforme

uma das seguintes cargas de dados para o sistema, são elas: a “importação dos produtos

do  inventário”;  a  “importação  dos  fornecedores  dos  produtos  do  inventário”;  ou  a

“importação dos produtos acabados dos produtos do inventário”, esta última apenas quando

a empresa for  indústria  incentivada.  A empresa deve confeccionar seus arquivos  CSVs

gerando-os a partir de listagens dispostas em planilhas, cada uma com colunas em formato

específico,  nestas,  estarão  dispostos,  para  cada  uma  das  planilhas,  as  seguintes

informações:  para o arquivo CSV de “importação dos produtos do inventário”  temos os

“códigos internos dos produtos”, as “descrições dos produtos”, o “tipo do código geral” para

cada produto, o “código geral”  para cada produto, o “tributo” padrão utilizado para cada

produto e “inscrição estadual” na qual este produto é movimentado; para o arquivo CSV de

“importação dos fornecedores” temos o “código interno do produto”, o “CNPJ do fornecedor”

e o “código do produto do fornecedor”, vale a pena ressaltar que esses três parâmetros

definem a unicidade do código interno do produto no cadastro do inventário; para o arquivo

de importação dos produtos acabados dos produtos do inventário temos o código interno do

produto do inventário e o código do produto acabado. Após a confecção de um destes

arquivos, a empresa faz o “upload” no sistema, na tela abaixo. Para qualquer um destes

procedimentos acima é necessário o acompanhado direto do responsável fiscal da empresa

bem  como  deve  ser  contactado  o  suporte  da  IntSoft  Consultoria  por  ser  de  extrema

importância a corretude dessas informações.

Declaração de Ingresso no Amazonas – DIA  24 de 39 Guia do Usuário GIF/DIA

http://intsoft.inf.br/docs/pages/gif/index_gestao_inventario.html


Intsoft Consultoria em Software e Negócios Gestão da Integração Fazendária - GIF

◦ Manter Inventário

▪ Esta  funcionalidade  é  responsável  por  manter  todas  as  informações  relacionadas  ao

inventário, nela temos campo específico para filtragem e pesquisa do inventário que são

dispostos em forma de listagem dos inventários, conforme a figura logo abaixo. A listagem

dos inventários dispõem de colunas com as informações do inventário, tais como: “inscrição

estadual do informante”, se a “inscrição estadual é centralizadora ou não”, informações de

“nome” e “e-mail do responsável”, além de informações quanto a “situação” e a “data de

aprovação”  do mesmo junto  a  SEFAZ/AM.  Para  potencializar  possíveis  exportações de

dados foi disponibilizado logo abaixo da listagem de inventários alguns links que geram

arquivos de exportação do inventário para os formatos CSV, XLS, PDF, XML e RTF (estes

formatos são para simples relatórios e não substituem o arquivo da MatriNac que deve ser

enviado a SEFAZ/AM);
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▪ Na listagem de  inventário,  temos um grupo  de  opções de  outras  funcionalidades,  nela

temos dispostos, por inventário, os links de acesso para a visualização, edição e exclusão

(lógica) do inventário da linha específica da listagem e podem ser editadas conforme figura

logo abaixo. 

▪ Quando for necessário incluir um inventário, caso este não tenha sido incluído na carga

inicial (implantação do sistema) ou caso seja um novo inventário a ser inserido em função

da legislação ou sugestão de alteração por parte da SEFAZ/AM, clique no botão de “incluir

novo” logo acima da listagem, nesta funcionalidade estão dispostos campos de edição dos

valores  relacionados  ao  inventário  em  questão,  tais  como:  a  “inscrição   estadual  do

informante”,  se a mesma é uma “inscrição estadual  centralizadora”  ou não,  seleção da

“inscrição  estadual  centralizadora”  quando  houver;  “nome”,  “telefone”  e  “e-mail  do

responsável”, se a “inscrição estadual é estabelecida na Zona Franca de Manaus” ou não, e

por fim o ajuste da “situação do inventário” junto a SEFAZ/AM e sua “data de aprovação”.
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▪ Os  conceitos  de  “Matriz  Simples”  e  “Matriz  Múltipla”  estão  relacionados  a  “Inscrição

Estadual  Centralizadora”  e  como  estes  registros  estão  relacionado  ao  inventário.  Um

inventário que se define como “Matriz Simples” é aquele que a inscrição deste inventário

possui seus produtos relacionados e só são utilizados por ele mesmo em sua “MatriNac”. Já

a “Matriz Múltipla” há uma inscrição estadual que define o inventário “máster”  e este é

referenciado  por  outra  inscrição  estadual,  assim,  a  inscrição  estadual  se  torna

centralizadora,  esta,  e  apenas  esta,  é  a  inscrição  estadual  que  referencia  os  produtos

acervo do inventário e todas as demais possíveis inscrições estaduais que a referenciam

utilizam-se desses produtos acervos. Nesta situação, apenas uma “MatriNac” existe e esta

é referenciada por diversas possíveis inscrições estaduais.

◦ Gerir Inventário

▪ Esta funcionalidade lista todos os produtos relacionados ou inventariados, seja o inventário

do tipo “Matriz Simples” ou “Matriz Centralizadora”. A partir da definição final dos produtos

acervo que compões o seu inventário já é possível gerar o arquivo da “MatriNac” ou arquivo

“máster” do inventário do informante, para isso é necessário clicar no botão chamado “gerar

gabarito” e aguardar algum tempo para que seja disponibilizado um link, na mesma tela, de

exportação do arquivo de inventário (“MatriNac”) em formato XML para “download”. É bom

saber  que  este  arquivo  é  validado  de  acordo  com  os  padrões  estabelecidos  e  em

conformidade com leiaute disponibilizado pela SEFAZ/AM no documento chamado “Manual

de Orientação do Contribuinte” (Veja os tópicos “Acessos” e/ou “Serviços”) e o mesmo é

validado conforme o seu respectivo arquivo de schema XSD também disponibilizado pela

SEFAZ/AM. Logo abaixo da listagem há um controle de paginação onde é possível navegar

(paginar) os demais produtos para o inventário cadastrado.
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• Gestão de Nota de Entrada (veja os prints das telas clicando aqui)

◦ Esta funcionalidade é responsável por realizar toda a gestão das notas de entrada utilizada na 

“DIA”  Mensal,  mais  conhecida como “Nota a  Declarar”.  De forma mais geral,  recepciona e

disponibiliza a empresa a possibilidade de realizar os devidos ajustes das notas e dos itens de

notas utilizadas na declaração.

◦ Upload de NFEs a Declarar

▪ Esta funcionalidade realiza a importação do arquivo de “Notas a Declarar” para o sistema. A

importação é feita da seguinte forma: o procedimento se dá quando a empresa realiza a

carga do arquivo XML de “Notas a Declarar” importado mensalmente diretamente do sítio

da SEFAZ/AM (Veja os tópicos “Acessos” e/ou “Serviços”) e faz o “upload” no sistema. É

bom saber que este arquivo é validado de acordo com os padrões estabelecidos e em

conformidade com leiaute disponibilizado pela SEFAZ/AM no documento chamado “Manual

de Orientação do Contribuinte” (Veja os tópicos “Acessos” e/ou “Serviços”) e o mesmo é

validado conforme o seu respectivo arquivo de schema XSD também disponibilizado pela

SEFAZ/AM. Durante a carga do arquivo de “Notas a Declarar” é realizado um parser das

NFEs de entradas dispostas no arquivo e, para cada uma das notas, são correlacionados

os itens de nota de entrada ao cadastro do produto possivelmente existente no inventário

de acordo com a chave-regra: “CNPJ do fornecedor” e “código do produto do fornecedor”,

assim, é escolhido o produto do cadastro de produto no seu respectivo inventário. Esta

chave-regra define qual o produto do inventário correto para obtenção o código interno,

caso não encontre o produto a partir dessa chave-regra é adicionado um novo produto no

inventário para depois ser auditado na “DIA” mensal. Ao final de todo este processamento é

listado todas as notas e os itens de nota carregados, para simples verificação.
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◦ Manter Nota de Entrada para a DIA

▪ Esta funcionalidade é responsável por manter todas as informações relacionadas a notas

fiscais de entrada adicionadas através da carga do arquivo de “Notas a Declarar” ou adição

manual no sistema, nela temos campo específico para filtragem e pesquisa da nota fiscal de

entrada, como: “inscrição estadual do inventariante” e a “chave da NFE”; que são dispostos

em forma de listagem de notas, conforme a figura logo abaixo. A listagem das notas ficais

de entrada dispõem de colunas com as informações da nota, tais como: “chave da NFE”,

“quem informou a NFE”, “reconhecimento da NFE”, “data da emissão da NFE”, “data da

apresentação do DANFE” e “quantidade de itens da NFE”. Logo abaixo da listagem há um

controle de paginação onde é possível navegar (paginar) os demais produtos para esse

inventário cadastrado.

▪ Na  listagem  das  notas  fiscais  de  entrada,  temos  um  grupo  de  opções  de  outras

funcionalidades, nela temos dispostos, por nota, os links de acesso para a visualização,

edição e exclusão (lógica) da nota na linha específica da listagem e podem ser editadas

conforme figura logo abaixo. 

▪ Quando for necessário incluir uma nota, caso este não tenha sido incluído através da carga

do arquivo de “Notas a Declarar”, clique no botão de “incluir novo” logo acima da listagem,

nesta  funcionalidade  estão  dispostos  campos  de  edição  dos  valores  relacionados  ao

inventário em questão, tais como: “chave na NFE”, “inscrição estadual do inventariante”,
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“declaração  mensal  em que  a  nota  será  adicionada”,  “número  sequencial  da  NFE”  no

arquivo,  “quantidade de itens na NFE”,  “data  de emissão da NFE” (opcional),  “data  de

apresentação”,  “informação  da  NFE”  se  informada  pelo  contribuinte  ou  não,

“reconhecimento da NFE”,  além das informações dos itens da NFE,  como:  “descrição”,

“código do fornecedor”, “código EAN” ou “NCM” (opcionais) e “valor do item de nota”. É

possível adicionar tantos itens quanto necessários conforme a sua respectiva NFE.

• Gestão da Declaração (veja os prints das telas clicando aqui)

◦ Esta  funcionalidade  é  responsável  por  realizar  toda  a  gestão  a  auditoria  de  informações

utilizada na “DIA” Mensal.  De forma mais geral,  são prestadas as informações de ajustes a

partir da análise dos itens da declaração e cadastro do código interno e tributo.

◦ Manter Itens das Notas Fiscais de Entrada 

▪ Esta funcionalidade é responsável por manter todas as informações relacionadas a “DIA”

mensal, nela temos campos específicos para filtragem e pesquisa dos itens de notas fiscais

de entrada e são dispostos em forma de listagem dos itens de notas, conforme a figura logo

abaixo.  Primeiramente  deve-se  pesquisar  qual  a  “DIA”  mensal  a  fazer  os  ajustes,

selecionando  a  “inscrição  estadual  do  informante”  e  o  “devido  período  referência  da

declaração”, assim é listada a tela dos itens de notas para realizar a auditoria. Acima da

listagem temos outros campos de pesquisa filtragem mais específicos que objetiva a busca
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dinâmica na listagem, os campos mais importantes são: a “chave da NFE” e o “número da

nota”. A listagem dos itens notas fiscais de entrada dispõem de colunas com as informações

dos itens de nota, tais como: a “chave na NFE”, a “descrição do produto do item de nota”, o

“código do produto” (campo editável),  “código do tributo” (campo editável),  “correção do

tributo” (campo editável), “valor da base de cálculo do item”, “ajuste do valor da base de

cálculo para o item” e se o mesmo é “utilizado como insumos” (para produtos incentivados

em função da indústria possuir incentivos fiscais). Logo abaixo da listagem há um controle

de paginação onde é possível navegar (paginar) os demais produtos para esse inventário

cadastrado.

▪ Na  listagem  das  notas  fiscais  de  entrada,  temos  um  grupo  de  opção  de  outra

funcionalidade, nela tem disposto, por item de nota, o link de acesso para edição da sua

respectiva  nota  fiscal  de  entrada,  a  mesma incluída  no  arquivo  de  carga  de  “Notas  a

Declarar”. Veja a funcionalidade de edição de nota de entrada disposta em Gestão de Nota

de Entrada.

▪ Regras de edição das informações de auditoria dos itens de notas ficais de entrada:

• Campos de filtragem de nota: sempre que se quiser analisar uma determinada nota

você deve pesquisar ou no campo de pesquisa da “chave da NFE” ou no campo de
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pesquisa de “número da nota”, assim será listado todos os itens dessa nota a serem

analisados e possivelmente editados;

• Campo de edição do código do produto: este campo pode ser editável ou não, caso o

mesmo  não  venha  previamente  registrado  é  porque  o  item  de  nota  é  novo  na

“MatriNac”, assim é necessário informar o valor do referido código interno para esse

item de produto; caso este campo venha previamente registrado é porque o item já foi

declarado em uma outra “DIA” mensal anterior e este código interno já foi informado

conforme a chave-regra “CNPJ do fornecedor” e “código do produto do fornecedor” que

referencia o produto cadastro de produto no seu respectivo inventário, ao ser realizada

a carga das Notas a Declarar;

• Campo de edição do tributo: este campo pode ser editável ou não, caso o mesmo não

venha previamente registrado é porque o item de nota é novo na “MatriNac”, assim é

necessário informar o valor do referido tributo para esse item de produto; caso este

campo venha previamente registrado é porque o item já foi declarado em uma outra

“DIA”  mensal  anterior.  A saber,  ao digitar  um determinado código  de tributo  este  é

validado conforme registro no cadastro de tributo da funcionalidade Manter Tributação,

em gestão de Tributação;

• Campo de edição da correção do tributo: caso seja necessário informar na “DIA” mensal

corrente um outro tributo que substitua o tributo registrado na “MatriNac”, pois uma vez

registrado o tributo na “MatriNac” o mesmo não deve ser alterado, a menos que seja de

extrema importância e seja em conformidade com sua devida alteração de “MatriNac”

na SEFAZ/AM. A saber, ao digitar um determinado código de tributo este é validado

conforme  registro  no  cadastro  de  tributo  da  funcionalidade  Manter  Tributação,  em

gestão de Tributação;

• Campo de edição do ajuste do valor da base de cálculo: caso seja necessário informar

na “DIA” mensal corrente um outro valor para a base de cálculo que substitua o valor da

base de cálculo do item de nota registrado (o valor do ajuste da base de cálculo pode

ser de no máximo 40% do valor registrado na base de cálculo confirme seu item de

nota);

• Campo de checagem utilizado como insumos: deve ser marcado sempre que o item de

nota for um item que é utilizado na produção ou o mesmo é incentivado em função do

incentivo fiscal;
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• Quando clicado no link de detalhamento abrirá a edição da nota, funcionalidade Manter

Nota  de  Entrada,  em  Gestão  de  Nota  de  Entrada,  que  dispõe  de  regras  de

preenchimento da declaração, no geral são estas as mais importantes:

◦ Checagem para reconhecimento da NFE: deve ser marcado sim, caso seja uma

nota reconhecida pela empresa; não, caso não seja uma nota não reconhecida pela

empresa;  declarada  por  outra  inscrição  estadual,  caso  esta  nota  já  tenha  sido

declarada em outra “DIA”; ou retida no canal cinza, para caso esta nota tenha sido

retina nos postos fiscais  credenciados pela  SEFAZ/AM (não se deve considerar

aqui  como canal  cinza  qualquer  impedimento  fiscal  imposto pela  SUFRAMA ou

qualquer outro fisco exceto o da SEFAZ/AM);

◦ Na listagem de itens de nota temos um link disposto na coluna “código do produto

do  fornecedor”,  este  link  é  acesso  a  edição  de  produto,  funcionalidade  Manter

Produto,  em  Gestão  do  Produto,  que  dispõe  de  regras  de  preenchimento  da

declaração, no geral são estas as mais importantes:

▪ Campo de edição do “código interno do produto”: este campo pode ser editável

quando o  mesmo não  possuir  valor  definido.  E  este  código  é  o  código  de

controle interno da empresa para seus produtos de seu inventário;

▪ Campo de seleção do “código do tributo”: este campo pode ser editável quando

o  mesmo  não  possuir  valor  definido.  O  tributo  desse  campo  deve  ser  em

conformidade com a  “Tabela dos Códigos de Tributação para Operações de

Entrada no AM” cadastrados na funcionalidade Manter Tributos, em Gestão de

Tributos.

◦ Gerar Declaração Mensal

▪ Esta funcionalidade lista todas as notas de entrada e seus respectivos itens relacionados e

inventariados  devido  a  ajustes  realizados  em  auditorias  propostas  na  funcionalidade

“Manter Itens das Notas Fiscais de Entrada”, a partir de então temos a definição final dos

itens de nota e estes são dispostos na listagem abaixo, assim já é possível gerar o arquivo

da “DIA” mensal, para isso é necessário informar a “data de envio da declaração” e marcar

qual a “situação da declaração”, que neste momento deve ser de “enviada a SEFAZ”, então

gere a declaração ao clicar no botão chamado “gerar declaração” e aguardar algum tempo

para que seja disponibilizado um link, na mesma tela, de exportação do arquivo declaração

mensal  em formato XML para download.  É bom saber que este  arquivo  é  validado de
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acordo com os padrões estabelecidos e em conformidade com leiaute disponibilizado pela

SEFAZ/AM  no  documento  chamado  “Manual  de  Orientação  do  Contribuinte”  (Veja  os

tópicos “Acessos” e/ou “Serviços”) e o mesmo é validado conforme o seu respectivo arquivo

de schema XSD também disponibilizado pela SEFAZ/AM. Logo abaixo da listagem há um

controle de paginação onde é possível navegar (paginar) as demais notas da listagem.

▪ Algumas  informações  complementares  são  necessárias  para  que  seja  concluída  o

procedimento  de  finalização  da  entrega  da  “DIA”  mensal,  informações  estas  dispostas

conforme as regras abaixo:

• Para gerar o arquivo da “DIA” mensal, como já foi dito, é necessário informar a “data de

envio da declaração” e marcar qual a “situação da declaração”, que neste momento

deve ser de “enviada a SEFAZ”, mas antes é de extrema importância uma avaliação

geral dos valores gerados para cada item de nota conforme o tributo selecionado para o

mesmo,  além  de  também  realizar  essa  avaliação  nos  valores  gerados  nos

agrupamentos dos itens, que são os da nota, e no agrupamento de todas as notas, que
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é o valor total da declaração disposto como rodapé da listagem. Observa-se aqui que

neste último temos o valor total da base de cálculo da “DIA” mensal e seu respectivo

imposto a recolher;

• Para  gerar  o  arquivo  da “DIA”  mensal  retificadora,  primeiro  é  necessário  realizar  o

ajuste  de  todos  os  itens  que  devam  ser  ajustados.  O  procedimento  é  o  mesmo

mencionado na funcionalidade “Manter Itens das Notas Fiscais de Entrada” e deve ser

analisado e caso necessário realizar o devido ajuste. Uma vez feita todas as alterações

é  necessário  agora  gerar  o  arquivo  da  “DIA”  mensal  retificadora  com  o  mesmo

procedimento acima realizado exceto pela necessidade de agora informar a “data de

envio da retificadora” e marcar a nova “situação da declaração”, que neste momento

deve ser de “em verificação”;

• Quando enviado o arquivo da “DIA” mensal e não houverem erros ou divergências para

serem  resolvidos,  é  necessário  finalizar  o  procedimento  de  preenchimento  da

declaração da seguinte forma: informe a “data de aceite da declaração” e marque a

nova “situação da declaração”, que neste momento deve ser de “aceita pela SEFAZ”.

◦ Relatório de Declaração Mensal

▪ Esta funcionalidade é responsável por listar todos os itens relacionadas a uma determinada

“DIA” mensal,  nela temos os campos específicos para filtragem e pesquisa do relatório,

como:  “inscrição  estadual  do  transmissor”,  “situação  da  declaração”  e  “ano  e  mês  da

declaração”. O relatório é apresentado em forma de listagem de itens, conforme a figura

logo abaixo. A listagem dos itens dispõem de colunas com as seguintes informações, tais

como: “CNPJ do fornecedor”, “número da NFE”, “data de emissão da NFE”, “valor da base

de cálculo”, “valor ajustado da base de cálculo”, “tributo”, “alícota” e “valor do imposto a

recolher”.
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◦ Histórico dos Arquivos Gerados

▪ Esta funcionalidade é responsável por listar todos os arquivos recepcionados e gerados no

sistema, são eles: arquivo da “MatriNac”, arquivo de “Notas a Declarar” mensal e arquivo da

“DIA” mensal”. Para listar os arquivos temos um campo específico para filtragem e pesquisa

da lista de histórico, como: “inscrição estadual do transmissor”. O histórico é apresentado

em forma de listagem de itens dispondo os arquivos movimentados por mês referência,

conforme a figura logo abaixo. A listagem dos itens dispõem de colunas com as seguintes

informações,  tais  como:  “exercício”,  “NFEs a declarar”,  “data  de recepção”,  “declaração

mensal”, “data de envio” e a “data de aceite”. Logo abaixo da listagem há um controle de

paginação onde é  possível  navegar  (paginar)  os  demais  produtos  para  esse  inventário

cadastrado.
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▪ Na listagem do  histórico,  temos um grupo  de opção de outra  funcionalidade,  nela  tem

disposto, por item, o link de acesso para a funcionalidade “Gerar Declaração Mensal”, assim

é possível abrir a declaração caso a mesma esteja com “Situação da Declaração” marcada

como “enviada a SEFAZ”.

Ajustes Futuros

• Com o advento da “Nota Fiscal Eletrônica – NFE” e o conhecimento que a SEFAZ/AM obteve a

partir das informações das operações originou a necessidade de sistemáticas de desembaraço e

com isso surgiu a “Declaração de Ingresso no Amazonas – DIA”, porém, com a implantação do CTE

(Conhecimento  de  Transporte  Eletrônico),  é  requisito  futuro  a  inclusão  desse  documento  na

auditoria da “DIA”.

• Assinatura Digital dos documentos é uma realidade no fisco nacional e muito provavelmente, em

breve, a SEFAZ/AM incluirá este requisito no escopo da “DIA”.

• O envio e recebimentos dos arquivos da “DIA” se dão através de “download” e “upload” no DTE do

contribuinte,  mas é de interesse da SEFAZ/AM a disponibilização de serviços de comunicação

automatizada via integração dos sistemas entre a SEFAZ/AM e o contribuinte.
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Suporte e Apoio DIA

• IntSoft Consultoria:

◦ Endereço Sede: Rua: Jonathas Pedrosa, nº 2060, Praça 14 de Janeiro, Manaus, Amazonas,

CEP: 69020-110

◦ Sítio: http://www.intsoft.inf.br

◦ Emails

▪ Representante: elderson.jls@gmail.com

▪ Comercial: intsoft.consultoria@gmail.com

◦ Telefones

▪ Representante: (92) 981691702

Comercial: (92) 32332980

• SEFAZ/AM

◦ E-mail: apoio.dia@sefaz.am.gov.br

◦ Sítio: www.  sefaz.am.gov.br

Licença do Software

• O sistema “GIF” está baseado sob a Licença de  Software Proprietário/Comercial,  ou seja, é um

software distribuído sem seu código fonte e é comercializado sob o termo de uma licença de uso.

Essa licença define o termo no qual o usuário deve respeitar para estar habilitado a usar o software,

assim o código fonte não está acessível, é tecnicamente impossível modificar o software. O Termo

de Licença é associado ao contrato de licenciamento de uso do software.

• Por  definição  um software  proprietário  é  aquele  cuja  cópia,  redistribuição  ou  modificação  são

proibidos pelo autor em determinado grau. É necessário solicitar permissão ou pagar para utilizar.

Pode ser freeware, shareware, trial ou demo. Neste tipo de licença, toda a cópia, redistribuição (do

termo  “passar  a  alguém”),  ou  modificação  são  estritamente  proibidas,  sob  pena  da  Lei.  Já  o

software comercial é um software com fins lucrativos com a sua utilização.

• Para apreciar a minuta do “Contrato de Licença de Uso do Sistema GIF, Módulo DIA” clique aqui.

• Para apreciar a minuta do “Contrato de Apoio e Manutenção do Sistema GIF, Módulo DIA” clique
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aqui.

Licença deste Documento 

• Para a utilização deste documento é necessário seguir as regras da licença Creative Commons pela

mesma  Licença  3.0  Brasil  veja  maiores  detalhes  em  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-

sa/3.0/br/deed.pt_BR. Saiba mais sobre as licenças em http://creativecommons.org/licenses.

Versão deste Documento

Versão Data Editado por Alteração

1.0.0 16/02/2015 Elderson Jammer Confecção inicial do documento
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